پوکی استخوان و  6باور غلط رایج
پوکی استخوان هم اکنون ده ها میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر خود قرار داده است
بخصوص افراد باالی  05سال
ایي تیواسی ًیض اص تشخی تاٍسّای غلط ٍ سایج دس اهاى ًواًذُ است .دس ایٌجا  6تاٍس ًادسست دستاسُ پَکی استخَاى
هعشفی هی ضًَذ:
پوکی استخوان فراینذ طبیعی پیری است :اگشچِ پَکی استخَاى ٍ ضکستگی ّای ًاضی اص آى تِ احتوال
صیاد صهاًی کِ هسي تش ّستیذ ،سخ هی دّذ ،اها ایي تیواسی فشایٌذ اجتٌاب ًاپزیش پیشی ًیست .دسیافت کلسین کافی،
ٍیتاهیي دی ٍ ٍسصش هٌاسة اص تشٍص ایي تیواسی حتی دس سٌیي پاییي پیطگیشی هی کٌذ.
فقط زنان به پوکی استخوان مبتال می شونذ :هی تَاى دس ٍاکٌص تِ ایي ادعا ّن تلِ ٍ ّن خیش گفت .صًاى
تیطتش اص هشداى هثتال تِ پَکی استخَاى هی ضًَذ اها هشداى ّن تی تاثیش اص ایي تیواسی ًیستٌذ .اص ّش  5هشد آهشیکایی
یک ًفش دس سٌیي تاالی  55سال تِ ایي تیواسی هثتال است.
اگر هنوز پیر نشذه ایذ ،نگران پوکی استخوان نباشیذ :حذٍد  05دسصذ تَدُ استخَاًی افشاد دس دختشاى تا
 81سالگی ٍ دس پسشاى تا  05سالگی تطکیل هی ضَد .دس ٍاقع تشاکن استخَاى دس هاتقی عوش تستگی تِ ًحَُ تطکیل
تَدُ استخَاًی دس ایي سٌیي داسد ٍ خیلی اص افشاد اص جَاًی هستعذ اتتال تِ ایي تیواسی ّستٌذ .تَسعِ عادات دسست
تغزیِ ای احتوال تشٍص پَکی استخَاى دس سٌیي تعذی سا کاّص هی دّذ.
شکستگی استخوان تنها عارضه جذی پوکی استخوان است :پَکی استخَاى یک تیواسی جذی ٍ گاّی
کطٌذُ است ٍ هی تَاًذ هٌجش تِ ضکستگی استخَاى لکي ضَد .حتی  05دسصذ هشدم دس ضص هاُ اٍل پس اص
ضکستگی هفصل ساى جاى خَد سا اص دست هی دٌّذ .عالٍُ تش ایي جشاحی هفصل ّیپ هی تَاًذ هٌجش تِ هطکالتی
هاًٌذ عَاسض تیَْضی ،رات الشیِ ،حوالت قلثی ٍ یا عفًَت ضَد .هطالعات ًطاى هی دّذ کِ خطش هشگ ًاضی اص
ضکستگی استخَاى دس صًاى تاالی  55سال تِ اًذاصُ سشطاى سیٌِ است.

تنها با سقوط استخوان ها می شکننذ :اکثش هشدم ایي تصَس سا داسًذ دس حالی کِ گاّی اٍقات استخَاى ّای
ضعیف تِ ساحتی هی ضکٌٌذ حتی تا ساُ سفتي سادُ.
ضعیف شذن استخوان ها قابل حس است :هتاسفاًِ ایٌطَس ًیست ٍ خیلی اٍقات تا صهاًی کِ استخَاى
ًطکستًِ ،وی تَاى فْویذ کِ دچاس ضعف استخَاى ضذُ ایذ یا ًِ .پَکی استخَاى دس ٍاقع یک تیواسی خاهَش است
ٍ تٌْا تا تشاکن استخَاى هی تَاى پی تِ ٍضعیت آًْا تشد.
فشاهَش ًکٌین کِ پَکی استخَاى تِ طَس قاتل تَجْی کیفیت صًذگی سا تحت تاثیش قشاس دّذ ٍ یا حتی هٌجش تِ
هشگ ضَد .هشاقثت ّای پیطگیشاًِ ٍ دسهاى هٌاسة ٍ تِ هَقع هی تَاًذ تِ کاّص عَاسض ایي تیواسی کوک کٌذ.
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